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PRIPRAVUJEME NA SEZÓNU

DETI

Časy sa menia. Všetko sa mení, a predsa, to základné
sa nemení. Tieto staronové paradoxy sú leitmotívom
tvorby a autorského dramaturgického režijného
hľadania tejto divadelnej sezóny. 
 
V divadelnej sezóne 19/20 sme sa zamerali na tvorbu
pre deti. Vzniknú štyri nové tituly. Všetky majú za cieľ
osloviť deti rôznych vekových kategórií. 
A samozrejme ich rodičov. 
Majú za cieľ osloviť s témami, s príbehmi, čo deti
a rodičia prežívajú, ale málokedy o tom hovoria,
premýšľajú, spoznávajú, ale vďaka divadlu sa o tom
porozprávajú...
 
Chceme sa zamerať na kvalitné spoločenské
a ľudské témy. Na autorov/autorky, čo nepoznáme
v slovenskom prostredí, a predsa sú výnimočnými
v európskom, či svetovom kontexte. Ich prítomnosť
a dielo v našich podmienkach bude pre nás
obohatením. 
 
Svet je veľmi pestrý, rôznorodý a viac vrstevnatý. 
Nič nie je čierne ani biele. Aj keď existujú rozprávky.
V tituloch tejto sezóny sa chceme dotknúť tejto
pestrosti a kvality v divadelnom spracovaní.
 
Všetky tituly nesú v sebe elementy každodenných
príbehov zo života. Hovoria o strachu, o tom, prečo
klameme, hovoria o tom, prečo hľadáme a veríme 
v šťastie, vypovedajú o poznávaní a o vitalite hry.
Tieto tituly prinášajú veľa podnetov na výtvarné
a divadelné spracovanie. 
(is)
 

Pripravujeme: Ako sa chytá ra

Nech sa páči, tu sú:
 
Oslovila nás rozprávka z Veľkej Británie, príbeh MALEJ
SOVY, KTORÁ SA BÁLA TMY.
Po prvýkrát v slovenskom divadle uvádzame adaptáciu
svetoznámej knižky Jill Tomlinson, autorky múdrych
príbehov o zvieratách venovaných deťom.
Prvá premiéra sezóny.
Realizované s finančnou podporou Banskobystrického
samosprávneho kraja.
 
Na január 2020 pripravujeme adaptáciu inšpirovanú
rozprávky švajčiarskeho pedagóga, redaktora,
divadelníka Jakoba Streita. Príbeh o STRATENEJ
ČIAPKE  je jednou z rozprávok o pravdomluvnosti, ktoré
J. Streit venoval svojim žiakom, žiačkam a najmä ich
rodičom.
Realizované s finančnou podporou Banskobystrického
samosprávneho kraja.
 
Aj v tejto sezóne sa budeme snažiť priblížiť batoľatám 
a ich rodičom. Šieste pokračovanie divadelného cyklu
pre najmenších ŠEPOT LESA pripravuje
renomovaná poľská tvorkyňa v oblasti divadla pre deti
Honorata Mierzejewska-Mikosza so svojim tímom.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
HRA alebo ZAHRAJTE SA S NAMI! znamená návrat 
k obľúbenej hre básnika, dramatika Jozefa Mokoša,
dramaturga, umeleckého šéfa, riaditeľa Krajského
bábkového divadla v Banskej Bystrici v rokoch 
1962 - 1981. Prvý impulz k výročnej sezóne 2020/2021,
na počesť 60 rokov existencie  bábkového divadla 
v Banskej Bystrici a 100 rokov divadla na Slovensku. 
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 



O MALEJ SOVE, KTORÁ SA BÁLA TMY   

DETI

Kto sa bojí, musí do lesa. 
Čarovná cesta, na ktorej svietia sovie oči. 
 
Jill Tomlinson.  
Britská autorka literatúry pre deti. Napísala sedem knižiek
s príbehmi o zvieratách; okrem Sovy, ktorá sa bála tmy: 
O sliepke, ktorá sa nevzdáva  
O mačke, ktorá sa chcela vrátiť domov   
O gorile, ktorá chcela vyrásť  
O vydre, ktorá chcela vedieť  
O mravčiarovi, ktorý si nebol istý   
O tučniakovi, ktorý chcel zistiť
 
Príbehy sú známe a obľúbené nielen u detí a rodičov, ale
pomerne často ich adaptujú a uvádzajú bábkové 
i činoherné divadlá v rôznych krajinách Európy (Veľká
Británia, Taliansko, Nemecko, Maďarsko...). Napriek
tomu je tvorba Jill Tomlinson na Slovensku stále
neznámou. Žiadne jej dielo nebolo preložené do
slovenčiny ani češtiny. 
"Príbehy o zvieratách, najmä o mláďatkách, veľmi ľahko
prenikajú k emocionálnym potrebám detí. Bez ohľadu na
limity kultúr, tried či farieb pleti." Jill Tomlinson.
 
Plop. V našom divadle Flop.  
Najznámejší z autorkiných príbehov je o Flopovi, mláďati
sovy Plamienky driemavej. Príbeh vznikol v r. 1968,
publikovaný knižne bol po prvýkrát v r. 1973. Flop sa 
v ňom vydáva na svoju prvú poznávaciu púť.  
A spoznáva taký prečudesný fenomén, akým je tma. 
 
Prečo tento príbeh?
Lebo do tmy sa chce máloktorému mláďaťu... Či už
soviemu, či ľudskému. Flop stretne rôznych zaujímavých 

Pripravujeme: Ako sa chytá ra

obyvateľov ľudskej aj zvieracej ríše, aby zistil, aké rôzne
farby taká tma môže mať... Že nemusí byť hnusná. Že sa
jej netreba báť. 
To všetko v magickom svete bábkového divadla.
 
Slovenský preklad textu pripravila Cecília Hoffmanová:
"Jill Timlinson vo svojich príbehoch prináša netradičné
témy, nájdeme ich v máloktorých knižkách pre deti, ale
všetky sú napísané s veľkým zaujatím pre svet dieťaťa.
Jazyk jej diel je prostý, ale obsažný a poetický.
Jednoducho, s jej dielom sa treba zoznámiť."
 
Marián Pecko. 
Režisér inscenácie, umelecký šéf BDNR:
"Tento, milý až dojemný, príbeh o strachu malej sovy, je
múdrou metaforou o poznávaní sveta. A kto sa zoznamuje
so svetom intenzívnejšie, než dieťa? Príbeh o prekonaní
strachu z tmy a poznávaní vecí okolo nás vypovedá 
o tom, čo je podstatné pre nás všetkých. Čím viac
poznania, tým menej tmy a hrôzy z tmy. Príbeh Flopa učí
deti poznávať veci okolo seba, a nám dospelým
pripomína, aké dôležité je neustále sa rozprávať /byť/ 
s deťmi..." 
 
Tvorivý tím:
Preklad: Cecília Hoffmanová, Výprava: Eva 
Farkašová a.h., Mediálna zložka: Mária 
Petrisková a.h., Hudba: výber, Réžia: Marián Pecko.
Účinkujú: Ivana Kováčová, Marianna Mackurová,
Andrej Polakovič. 
 
 
 
Srdečne pozývame všetkých od 4 do 99 rokov. 
Realizované s finančnou podporou Banskobystrického
samosprávneho kraja.

Premiéra inscenácie sa uskutoční 
29. septembera v divadelnej sále.



TVORIVÝ TÍM: 
JÚLIA RÁZUSOVÁ. Scenár, réžia.  
Absolventka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a Divadelnej
fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Režisérka
mladšej strednej generácie, v súčasnosti jedna z najprofilovejších
režisérok v oblasti alternatívneho a bábkového divadla.
Pohostinsky pôsobí vo viacerých slovenských divadlách 
(napr. Bratislavské bábkové divadlo, Divadlo J. G. Tajovského,
Zvolen, Štátne divadlo Košice, Mestské divadlo, Žilina, Bábkové
divadlo Žilina). Je spoluzakladateľkou a umeleckou šéfkou
Prešovského národného divadla, kde pravidelne režíruje.
Symetricky sa venuje tvorbe pre deti, teen age aj dospelých.
Mnoho inscenácií vytvorila v tandeme s dramatičkou,
dramaturgičkou Michaelou Zakuťanskou. Jej počiny získali
divadelné ceny, vrátane najprestížnejšieho ocenenia DOSKY.  

 

MLADÍ ĽUDIA 
A DOSPELÍ

PRIPRAVUJEME NA SEZÓNU
Jediný titul tejto sezóny sa venuje pocitom
a poznávaniu v čase teen age. Uvažujeme o deťoch,
čo prestali byť deťmi, a predsa nemôžu byť ešte
dospelými... Paradox zvláštneho veku, zvláštneho
stavu, ktorým musíme prejsť, či chceme alebo
nechceme, úspešne analyzuje tvorba, nám doteraz
málo známej až neznámej autorky Xenie Dragunskej. 
To je náš vklad a krok k teen age. Nová autorka,
nová režisérka, nová téma.                                            
Veríme, že zaujme všetkých, bez ohľadu na vek.
 
Preklad pôvodnej hry Plávky v kombinácii s adaptáciou
sureálno-humorných poviedok súčasnej ruskej autorky
vzniká pod názvom BOZKÁVAŤ SA, ZAKÁZANÉ!
Tvorbu Xenie Dragunskej prirovnávajú k tvorbe
popredného autora ruskej surrealistickej avantgardy
Daniila Charmsa. Jej diela majú jedinečné, často
neuveriteľné nadrirodzeno-realistické príbehy, pretkané
iróniou a humorom. Dragunska o svojej tvorbe hovorí:
"Umelec sa rozpráva s Bohom a ten preňho rozohráva
rôzne príbehy. Niekedy úžasné, niekedy nie. Pre mňa
rozohráva samé neuveriteľné príbehy, ktoré je zaujímavé
žiť, pozorovať a zapisovať." 
Pôjde o prvú divadelnú adaptáciu diela Xenie
Dragunskej na Slovensku. 
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 
Sezóna prináša zmeny v ponuke a novinky pre
verejnosť pre mladých a dospelých. Viac sa dozviete
na našej webovej stránke. 
Na večerné predstavenia vás čo najsrdečnejšie
pozývame štyrikrát do mesiaca v utorok alebo 
v stredu, v nezmenenú hodinu o 19.00.

 

KATARÍNA CAKOVÁ. Výprava.
Absolventka voľnej grafiky a knižnej ilustrácie na Vysovej škole
výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa kresbe a jej presahom do
iných médií vrátane inštalácií a živých predstavení. Absolvovala
rôzne zahraničné stáže v Solúne, Záhrebe, Taline, Surakarte 
a rezidenčné pobyty. Tvorí na Slovensku a v zahraničí.

 

 

ELIA MORETTI. Hudba.
Taliansky hudobník a performer, s oblasťou záujmu v štúdiu
javiskovej a etnickej hudby. Absolvent Konzervatória 
v Piacenze (hra na perkusie) a Univerzity v Pavii (politológia,
rozvojová spolupráca). Realizoval viaceré projekty na výskum
hudby v Arménsku, Rumunsku, Českej republike. Člen
alternatívneho súboru Continuo (CZ).  
Pozn. Elia sa zúčastnil festivalu Bábkarská Bystrica TOUR 2016,
vystúpil na medzinárodnej konferencii "Umenie na periférii" 
s príspevkom o pôsobení divadla Continuo na vidieku.

 
IVANA KUPKOVÁ. Preklad.
Prekladateľka, pedagogička, akademická výskumníčka, pôsobí na
Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, v rámci Inštitútu rusistiky,
ukrajinistiky a slavistiky. Odborníčka v oblasti teórie a kritiky
prekladu, autorka významných prác na touto témou. Autorka
umeleckých prekladov diel ruských autorov, autoriek, napr. 
F. M. Dostojevského,  A. P. Čechova, M. Bulgakova, P. Krusanova, 
A. Petruševskej a i.



DO NOVEJ SEZÓNY ... 

PARADIVADELNÉ
AKTIVITY

Vstupujeme s bohatou ponukou paradivadelných
aktivít, podujatí a programov pre všetky divácke
kategórie: 
 
PARADIVADELNÉ PRODUKCIE A PROGRAMY PRE
DETI, RODINY, KOLEKTÍVY MŠ a ZŠ  (programom
sprevádzajú herci, herečky, zamestnankyne ateliérov
BDNR)
 
 

BÁBKOVÝ ATELIÉR. Minikurz o bábkach a animácii,
možnosť vyskúšať si ako sa vodia bábky.

 
V HLAVNEJ ÚLOHE: ROZPRÁVKA. Interaktívna hra
s charakterom kvízu, ktorá sa na základe hádaniek
a hier venuje téme rozprávky.

 
DIVADELNÁ ABECEDA. Od A po Z o vzniku
divadelného predstavenia. Prednáška s diskusiou. 

 
DIVADELNÉ LÍČENIE. Ako sa herec, herečka zmení
na divadelnú postavu? Praktická ukážka.

 
OD NÁVRHU PO KOSTÝM. Strih, materiál,
kašírovanie, lemovanie, patinovanie... Čo dokážu
šikovné ruky krajčíra, krajčírky? Prednáška 

     s praktickými ukážkami. 
 

TVORIVÉ DIELNE. Výroba rôznych typov bábok
(maňušky, plošné bábky z papiera, ponožkové
bábky...) alebo divadelných masiek, odznakov.

 
 
 

Pokračujeme v rozbehnutých projektoch 
PRE TEENAGERSKÉ PUBLIKUM
 
DIVADLOM K DISKUSII
Divadelná živá knižnica. Mobilný edukačno-divadelný
projekt realizovaný v školách. Jedno stretnutie obsahuje:
 
1. SCÉNICKÉ DIELO: 

Papuša. Inscenované čítanie z rovnomennej knihy 
vydavateľstva Absynt s tematikou tzv. rómskej 
otázky a rómskeho holokaustu.

Účinkujú: Janka Balková, Janka Plešková, hostky
Réžia: Monika Tatarková 

·        
Tak či inak, láska. Výtvarno-scénická performancia
na podporu párov rovnakého pohlavia a ľudí s inou
rodovou identitou. 

     Účinkuje: Viktória Jehlárová, hostka
     Réžia: Iva Š.   
 
2. DISKUSIU s účinkujúcimi performerkami, zástupkyňami
menšiny tematizovanej v predstavení.
Venované študentom, študentkám 9. ročníkov ZŠ a SŠ.
Pokračovanie projektu Demokratická živá knižnica pre
školy. Podporené Ministerstvom spravodlivosti SR.
 
PRE DOSPELÝCH 
 
 
 
 

NOC DIVADIEL 2019
Večer venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie. Spojený
s prezentáciou novej knihy Zuzany Maďarovej. 
Zuzana Maďarová sa vo svojom dlhoročnom výskume
venuje aktérstvu žien v Nežnej revolúcii, rodovému
usporiadaniu spoločnosti a politiky a politickej komunikácii.
Publikácia sa pripravuje do tlače, vyjde vo vydavateľstve
Aspekt, Bratislava. 
Realizácia: 16. november 2019.



PARADIVADELNÉ
AKTIVITY

24. august: Prvé uvedenie na streche. Obchodné centrum
Europa shopping pripravilo nultý ročník rodinného multižánrového
podujatia Piknik na streche, do ktorého sme v rámci dobrých
vzťahov s OC Europa prispeli aj my. Uviedli sme
aradivadelný Bábkový ateliér. Oproti tradičnému obsadeniu 
s Alenou Sušilovou ako animátorkou a bábkovodičkou, sa tejto
úlohy premiérovo zhostil Filip Štrba, ktorý sa po prvýkrát stretol 
s klasickým bábkarským vodením. Viac si o akcii prečítate 
v Letnom zápisníku. 

júl - august: Divadlo neprázdninuje. Naopak. Hráme tam, kde
sa prázdninuje. Do konca augusta sme absolvovali tour s 10
zastávkami. Zápisky z podujatí si môžete prečítať v Letnom
zápisníku na našom webe. Link. 

ČO SA V LETE UDIALO? 

1. august: Na post vedúcej na úsek divadelných ateliérov
nastúpila vedúca Terézia Krnáčová. Terézia je absolventkou
Vysokej školy výtvarných umení v odbore textilnej tvorby. Kolegyni
želáme veľa zdaru v divadelnom prostredí. 

3. august: Nové meno v súbore. Z herečky, bábkoherečky Anny
Zemaníkovej, ktorá pôsobí v BDNR od r. 2015 sa v tento deň stala
Anna Hajduková. Blahoželáme k sobášu a mladomanželom prajeme
veľa radosti a sily do spoločných dní. 
 
 
9. august: Herečka Alena Sušilová oslávila okrúhle životné
jubileum. Alena v bystrickom bábkovom divadle pôsobí
neuveriteľných 35 rokov. Pri tejto príležitosti sme pripravili
rozhovor, ktorý nájdete na našom webe. LINK. Kolegyni ešte
raz zo srdca blahoželáme!    
 20. august: Naše divadlo navštívil akademický maliar, prof. Miroslav
Brooš, pedagóg Katedry sochárstva na Fakulte výtvarných umení
Akadémie umení v BB. S vedením divadla diskutoval o možnej
spolupráci medzi divadlom a študentami, študentkami Ateliéru
mäkkej plastiky, ktorých lídruje ako vedúci ateliéru. 
 
 
21. august: Otvorenie sezóny 2019/2020. Stretnutie
umeleckého súboru a vedenia divadla.
V tej istý deň sa zároveň konala ideová skúška 
k prvej premiére sezóny O malej sove, ktorá sa bála tmy.
Skúškový proces vyvrcholí 29. septembra.

Knižné dary. Ide o tituly: Bábkarská Bystrica - Festival
všetkých veľkostí z r. 2016 a Bábky na česko-slovenskej
medzi z r. 2018. Milým prekvapením boli poďakovania,
ktoré do divadla z niekoľkých knižníc prišli. Sme radi, že
naše publikácie sa takýmto spôsobom dostanú do rúk aj
vzdialenejšiemu okruhu čitateľov, čitateliek.  
Z poďakovaní: 
"V mene Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi a všetkých
našich čitateľov nám dovoľte poďakovať sa Vám za
sponzorský dar. Knihy sa stanú súčasťou knižného fondu
úseku práce s dospelými čitateľmi a prispejú k jeho
obohateniu." �Prišlo formou ďakovného listu). 
"Ďakujeme veľmi pekne za vaše knižné dary. Veľa
slnečných dní do Banskej Bystrice želá kolektív Mestskej
knižnice v Banskej Štiavnici." �Prišlo formou pohľadnice).
 
Na konci predchádzajúcej sezóny rozbehla svoju činnosť platforma
Akadémia divadelných tvorcov. Podľa stanov platformy je jej zámerom
(vy)tvoriť skupinu akceptovaných divadelných osobností ochotných sa
aktívne zúčastňovať diskusie na aktuálne dianie a témy v rámci
divadelnej komunity. Tento zámer má platforma ambíciu napĺňať
prostredníctvom udelenia Ceny akadémie za inscenáciu sezóny 
a zorganizovaním prehliadky inšpiratívnych inscenácií sezóny 
v Bratislave. 
Za záslužnú považujeme ambíciu o komplexné zmapovanie slovenskej
divadelnej scény v rámci sezóny, ktoré sa žiaľ pri udeľovaní doteraz
najmienkotvornejšieho ocenenia sezóny DOSKY, nerealizuje. Ocenenie
sa sústreďuje na inscenácie divadiel v geograficky úzkom okruhu,
spravidla na západoslovenské divadlá (Bratislava, Trnava, Nitra).
Predpokladáme, že to súvisí s rádiusom pôsobnosti zapojených
hodnotiteľov, hodnotiteliek. 
Akadémia zverejnila prvú analýzu inscenácií. Hodnotitelia,
hodnotiteľky sa vyjadrili k dvom inscenáciám z našej tvorby pre
dospelých v rámci sekcie stred: Motýľ na anténe a Amália dýcha
zhlboka. Podľa zverejnenej analýzy sa nedá overiť o koho názory ide. 
To, že analýzu uverejňujeme neznamená, že sa so zverejnenými
názormi stotožňujeme. link.

http://www.bdnr.sk/letny-zapisnik
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/ALENA%20SU%C5%A0ILOV%C3%81%20Jubileum%20FINAL.pdf
https://www.adt-theatre.sk/oznamy/vyhodnotenie-ceny-akademie-za-okruh-stred/


PARADIVADELNÉ
AKTIVITY

 

POZORNOSŤ VENUJEME...
4. august: Spolok slovenských žien Živena oslávil 150. výročie svojho
založenia. Pri tejto príležitosti uviedol Slovenský rozhlas RTVS reláciu 
Živió, Živena! Reláciu pripravila Katarína Kovačechová. 
 
10. august: Prezidentka Zuzana Čaputová si vo Švajčiarsku
prevzala Európsku cenu za politickú kultúru. Cenu už niekoľko
desaťročí udeľuje Nadácia Hansa Ringiera. Jej zatiaľ posledným
držiteľom je austrálsky historik Christopher Munro Clark, ktorý si ju
prevzal 4. augusta 2018.V minulosti bola udelená viacerým
osobnostiam európskej politiky, napríklad nemeckému
prezidentovi Frankovi-Walterovi Steinmeierovi, predsedovi
Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi, srbskému
prezidentovi Borisovi Tadičovi, predsedovi Európskej rady
Donaldovi Tuskovi či nemeckému ministrovi zahraničných vecí
Hansovi-Dietrichovi Genscherovi.

link na reláciu.

DIVADLO & ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY & DETI
Školy, všetky typy škôl, sú jedným z našich základných
spolupracovníkov a návštevníkov. V tomto príspevku sa
budeme venovať interakcii divadlo a základné a stredné
školy.
Jadrom činnosti divadla nášho typu (tvorba pre deti a mladých
ľudí) nie sú večerné verejné produkcie, ale predstavenia
organizované, náborové, ktoré hrávame pre materské, základné
a stredné školy. V priemere 25/30 predstavení mesačne. Z toho
4 sa konajú v nedeľu pre verejnosť, pre rodičov s deťmi. Väčšinou
hráme pre materské a základné školy na domácej scéne, niekedy
na zájazdoch a priamo v materských škôlkach. Našu produkciu
tvorí 65% predstavení pre deti každého veku, vrátane batoliat
a 35% produkcie pre mladých ľudí a dospelých. (Niekedy sa
pomer mení na 60 a 40). Divadlo ročne navštívi cca 13. 000
divákov/diváčok, z toho približne 7. 800 detí. Divadlo má na
repertoári 21 inscenácií pre deti a 15 pre dospelých. Inscenácie
pre deti sa dožívajú niekoľko sto repríz.[1]
 
Bábková divadelná prax na Slovensku je výsledkom dlhoročnej
tradície. Treba dodať dedičstvom z čias socialistického režimu.
 
 

Temer sedemdesiat rokov to fungovalo. Produkcia bábkového
divadla zavolala do škôl, dohodli sa na termínoch a deti
s pedagogickým sprievodom prišli. (Pred dvomi desiatkami rokov
sa verejné predstavenia nehrávali.) Deti, niekedy vedeli na čo idú,
niekedy nevedeli, ale prišli. Návšteva divadla bola súčasťou
vzdelávacieho systému a ten v umení, konkrétne v divadle, videl
edukačný a estetický potenciál. Aj etický, samozrejme, v zmysle
vtedajšej ideológie.  Posledné roky, dovolíme si povedať päť –
desať rokov dozadu, dochádza ku zmenám tohto, povedzme,
starého dobrého návyku navštevovať divadlo školami.
 
Všimli sme si to vtedy, keď postupne začali odchádzať na
dôchodok učitelia a učiteľky, ktorí a ktoré boli v produktívnom
veku v časoch, keď sa v školách zdravilo česť práci. S ich
odchodom sa vytrácajú kontaktné osoby, čo radi navštevovali
divadlá a diskutovali s deťmi v rámci svojho predmetu
o divadelnom predstavení... Lebo, časy sa menia. Školy sa menia.
Deti, naši diváci a diváčky, vraj tiež. Niekoľko mesiacov sme sa na
produkcii venovali štatistikám a číslam, rôznym pomerom
a ukazovateľom, ktoré cez rôzne číselné údaje vypovedajú 
o záujme škôl a rodičov o divadelné produkcie nášho divadla.
Nakoniec sme sa osobne porozprávali s viacerými bývalými,
súčasnými riaditeľkami stredných a základných škôl, učiteľkami
a učiteľmi, aby sme zistili ich názory na to – ako sa školy majú
v dnešných časoch, aké sú dnešné deti, rodičia a akú rolu v tom
všetkom hrá/nehrá divadlo. 
 
Dovolíme si zosumarizovať informácie a poznatky z týchto
rozhovorov, ktoré sa priamo dotýkajú vzťahov divadlo – škola,
škola – dieťa – divadlo. Všetky rozhovory boli zaujímavé, a prvým
veľkým prekvapením pre nás bolo, že všetkým učiteľom/učiteľkám,
nesmierne záležalo na deťoch a komunikácii s nimi. A predsa čosi
sa zmenilo... (pokračovanie nabudúce)
(is) 

[1] Tento jav je typický len pre bábkové divadlo a v činnosti skupín
tvoriacich pre deti. Tituly ostávajú na repertoári desiatky rokov. To súvisí
s rozprávkovým repertoárom (rozprávky nestarnú, vraj) a deti na druhej
strane starnú a rastú. Tzn. každý rok sa diváci/diváčky vymieňajú. Zrejme
preto, dátum niektorých produkcií slávneho Obrazcovovho divadla siaha
až do r. 1936..

https://reginastred.rtvs.sk/clanky/historia/200287/zivio-zivena?fbclid=IwAR3rqWMgP932HhL20w7NTiJUuSTioyu8OeV29q0Ch3M7mNxSKw5jaJ5zZN8
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BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ
    SKUTECKÉHO 14, BANSKÁ BYSTRICA

Tel.: +421 48 41 25 513
www.bdnr.sk, bdnr@bdnr.sk

Rezervácia vstupeniek:
vstupenky@bdnr.sk,  +421 48 41 25 513, www.ticket-art.sk.

Každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hod.
Hodinu pred každým verejným predstavením.

Zriaďovateľom divadla je Banskobystrický samosprávny kraj.

 
 

 

ČO UŽ VIEME:
Festival si všimne storočnicu profesionálneho divadla na
Slovensku, v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave sa
pripojí k oslave Roku slovenského divadla. 
 
Pripravujeme výstavu v spolupráci s Divadelným ústavom 
a Vysokou školou múzických umení v Bratislave. O inštalácii
výstavy komunikujeme s vedením Štátnej vedeckej knižnice BB.
 
NA ČOM PRACUJEME:
Oslovili sme kultúrne inštitúty, veľvyslanectvá a ambasády rôznych
krajín. S niektorými inštitúciami máme vynikajúcu spoluprácu, 
v rámci podpory festivalu a hosťovania umelcov, umelkýň zo
zastupovaných krajín. Z dlhoročných partnerov sme oslovili:
Maďarský inštitút - vo výbere festivalu je inscenácia pre
batoľatá/deti z jedného z profilových maďarských divadiel.
Poľský inštitút - komunikujeme s mnohými vynikajúcimi súbormi,
divadelníkmi, divadelníčkami tvoriacimi špičkové produkcie pre
deti a dospelých. 
Ministerstvo kultúry Českej republiky - bábkové divadlá z ČR
pravidelne vo vysokom počte účinkujú na programe festivalu. Vo
výbere máme viaceré inscenácie.
Goetheho inštitút a Francúzsky inštitút - viac rokov
komunikujeme s vynikajúcou francúzsko-nemeckou bábkarkou
Ilkou Schönbein a spoločnosťami, ktoré jej predstavenia produkujú
Theater Meschugge a Le K Samka. Veríme, že v rámci 22. ročníka
sa Ilku Schönbein podarí privítať na Slovensku. 
Zároveň máme záujem pozvať francúzskeho divadelníka, 
hudobného mága Jacquesa Tellitocciho, ktorého tvorbu objavili 
Iveta Škripková a Marián Pecko na festivale Segni New
Generation v Mantove (IT). Festivalu sa zúčastnili ako
pozorovatelia, v rámci dramaturgického výberu pre 22. ročník
nášho festivalu.
 
Nové spolupráce:
Oslovili sme Nórsku ambasádu na Slovensku so žiadosťou 
o podporu účinkovania nórskeho divadla Circa Teater  
 

PRIPRAVUJEME 22. ROČNÍK FESTIVALU 
s performanciou pre deti a mládež Garage. Divadlo taktiež objavili
Iveta Škripková a Marián Pecko na už spomínanom talianskom
festivale v r. 2018. Nórsky súbor by mal na festivale hosťovať 
historicky po prvýkrát.
 
Pozvali sme fínsku experimentálnu skupinu Livsmedlet 
s performanciou pre dospelých Invisible Lands. Performer 
a performerka sa prostredníctvom sugestívnej, absolútne 
netradičnej hry s telom a objektom vyjadrujú k tému migrácie. 
 
Spolupráca s Belgickou ambasádou. Tú iniciuje naša dvojročná
spolupráca s Veľvyslanectvom SR v Bruseli, vďaka ktorej sa naše
divadlo v októbri tohto roku už po druhýkrát predstaví slovenským 
a belgickým rodinám žijúcim v Bruseli. Pri tejto príležitosti prebehne
aj stretnutie dramaturgickej rady festivalu s belgickými bábkarmi.
Účinkovanie belgického súboru by bolo historicky premiérovým. 
 
ČO NEVIEME, ALE VEĽMI NÁS ZAUJÍMA:
Presný termín festivalu. Ten sa spravidla odvíja od termínu
medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. V súčasnosti čakáme na
odpoveď. 
 
Tiež nás zaujímajú dátumy, v ktorých bude otvorená výzva na
podporu veľkých festivalov a prehliadok v rámci dotačnej schémy
Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným finančným partnerom
festivalu. 

https://www.youtube.com/watch?v=_CQBcKwLpZs
https://www.youtube.com/watch?v=_CQBcKwLpZs

